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sabia que...

Pecado é Não Escutar da Palavra de Deus  
Muitas vezes encontramos, tanto no Antigo como 
no Novo Testamento, a descrição do pecado 
como não escuta da Palavra, como ruptura da 
Aliança e, consequentemente, como fechar-se a 
Deus que chama à comunhão com Ele. Com 
efeito, a Sagrada Escritura mostra-nos como o 
pecado do homem é essencialmente desobedi-
ência e «não escuta». Precisamente a obediên-
cia radical de Jesus até à morte de Cruz (cf. Fl 
2, 8) desmascara totalmente este pecado. Na 
sua obediência, realiza-se a Nova Aliança en-
tre Deus e o homem e é-nos concedida a possi-
bilidade da reconciliação. De facto, Jesus foi 
mandado pelo Pai como vítima de expiação 
pelos nossos pecados e pelos do mundo inteiro 
(cf. 1 Jo 2, 2; 4, 10; Hb 7, 27). Assim, é-nos ofe-
recida misericordiosamente a possibilidade da 
redenção e o início de uma vida nova em Cristo  
                        Verbum Domini 

Eis-Nos, Ó Pai: Curai Nossas Feridas   
No coro da assembleia penitente  
Ou no templo do próprio coração,  
Prostremo-nos, irmãos aos pés do Pai,  
Peçamos confiantes seu perdão.  
  

Libertai-nos, ó Pai, do nosso medo,  
Firmai nossa esperança em vosso amor.  
E quem teme o juízo há-de sentir  
Que é quando perdoais que sois Senhor.  
  

A vossa mão paterna e poderosa  
É que nos vai formando o homem novo.  
Pela força vital do vosso Espírito,  
Fazeis-nos vossa vinha, vosso povo.  
  

Tendo andado perdidos por tão longe,  
Regressamos ao nosso Lar primeiro.  
Eis-nos, ó Pai: curai nossas feridas  
E ordenai o banquete do Cordeiro.  
  

Louvor e glória a Vós, ó Pai celeste,  
E ao Filho, nossa Páscoa verdadeira,  
E ao Espírito Santo, que renova  
No seu amor a Igreja, a terra inteira.  
       Liturgia das Horas  

São João Batista de La Salle - 7 de Abril 
Foi sacerdote e educador francês do século XVII. 
Nasceu em Reims a 30 de Abril de 1651 e fale-
ceu em Rouen, a 7 de Abril de 1719. Natural de 
família nobre, estudou na Universidade de Reims 
e, depois, na Sorbonne, de Paris. Criou a Congre-
gação dos Irmãos das Escolas Cristãs - primeira 
congregação religiosa masculina constituída exclu-
sivamente por religiosos leigos. Defendeu a gra-
tuitidade universal do ensino para todo o povo, 
criou a Escola Normal, escreveu para educadores 
cristãos. Foi canonizado em 1900 por Leão XIII e 
declarado em 1950 por Pio XII Padroeiro dos 
Professores. 

Próximo Domingo, Domingo de Ramos 
Na Missa Vespertina e do dia haverá a habitu-
al bênção dos ramos. 

 
Entrega da Renúncia Quaresmal 

A Renúncia Quaresmal deverá ser entregue até 
ao próximo Domingo, o Domingo de Ramos. Po-
derá deixar o envelope no cesto do ofertório 
das missas, se preferir. Se não tem o envelope 
próprio, poderá levantá-lo na igreja ou entre-
gar noutro envelope devidamente identificado.  

 
“A Paixão de Cristo” 

Os jovens da nossa Paróquia convidam-nos a 
participar na encenação por eles preparada 
sobre a Paixão do Senhor, que terá lugar no 
próximo Sábado, dia 12, às 21h30, no salão 
paroquial. Esta iniciativa pretende reforçar em 
nós o desejo de vivermos, de forma autentica-
mente cristã, estes dias onde celebramos os 
acontecimentos centrais da nossa Fé. 
 

Retiro Paroquial 
Como já vai sendo habitual, na segunda – feira 
da semana santa, dia 14, terá lugar o retiro 
paroquial no centro pastoral de Miraflores, ini-
ciando com a oração de laudes, às 10h00, e 
terminando com a missa das 18h00, na igreja 
de Miraflores. Orienta o retiro o diácono Alcino 
Coelho, da Paróquia da Ramada. 

 
 

SEMANA SANTA 
Quinta-feira Santa 
CELEBRAÇÃO DA CEIA DO SENHOR - 19h00 
Adoração do Santíssimo Sacramento até às 24h 
Sexta-feira Santa 
LAUDES E OFÍCIO DE LEITURA - 10h00 
PAIXÃO DO SENHOR - 15h00 
VIA SACRA - 21h00 
Termina no Alto de Santa Catarina 
Sábado Santo 
LAUDES E OFÍCIO DE LEITURA - 10h00 
VIGÍLIA PASCAL 22h00 
Domingo de Páscoa 
RESSURREIÇÃO DO SENHOR – 11h00 


